
 

“Atkārtots iepirkums - Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā 

mājā  

Pirmā ielā 43, Ādažos” 

(ID Nr. ĀN 2017/05)  
 

iepirkuma komisijas sēdes 

 

PROTOKOLS Nr.3 

Ādažos 2018. gada 5.martā 

 

Sēde sākās:  
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00. 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Komisijas locekļi: 

 

Pieaicinātās personas: 

Komisijas sekretāre: 

Juris Krūze 

Dzintars Kronbergs  

Jānis Neilands  

Sarma Novicāne Lazdāne 

Gunta Neimane - Šmite 

 

Komisijas izveides pamats:  

SIA „Ādažu Namsaimnieks” 2014. gada 10. marta rīkojums Nr. 34 

Darba kārtībā: 
Par iepirkuma „Atkārtots iepirkums - Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Pirmā ielā 43, Ādažos” (ID. Nr.: ĀN 2017/05) rezultātiem. 

Darba gaita: 

1. Komisijas priekšsēdētājs atgādina, ka iepirkuma procedūrā piedalījās 2 (divi) pretendenti: 

SIA “ProDev”, reģistrācijas Nr. 40003776456 un SIA “Monum”, reģistrācijas 

Nr.44103036801, kur tika nolemts līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “PRO DEV”, 

kura piedāvājums atbilda visām iepirkuma prasībām, kā arī ieguva visaugstāko 

vērtējumu, saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem. 

2. S. Novicāne Lazdāne informē, ka SIA “PRO DEV” pretendenta piedāvātā līgumcena 

sastāda 1 316 882.01 EUR bez PVN. Ja iepirkuma līgums tiek slēgts ar izraudzīto 

pretendentu, tad energoefektivitātes paaugstināšanas pasākuma izmaksas uz 1m2 no 

dzīvokļa platības sastāda vairāk kā 237 EUR. 

3. S. Novicāne Lazdāne ziņo, ka 21.02.2018 ir saņemts ziņojums no ALTUM, kurā ALTUM 

informē, ka saskaņā ar 15.03.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 160 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta 

mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" 

īstenošanas noteikumi" punkts 41.2. nosaka, ka Dzīvokļu īpašnieki vai pilnvarotā persona 

izvēlas piegādātāju (piemēram, būvkomersantu, autoruzraugu, būvuzraugu) atbilstoši 

sabiedrības "Altum" norādījumiem, ievērojot šādu nosacījumu: energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām. S. 

Novicāne Lazdāne informē, ka veicot būvnieka SIA “PRO DEV” finanšu piedāvājuma 

izvērtēšanu konstatēts, ka: 

3.1. saskaņā ar Būvtāmju vidējo tirgus cenu izvērtējuma metodikas 8.2.  punktu un 

ņemot vērā ēkas ģeometrijas neregulārās formas (ēkas izvirzījumi un nobīdes), 

tika aprēķināts palielinājuma koeficients jumta, ārsienu, cokola, apmales daļai - 

K=1.20; 

3.2. pamatojoties uz Būvtāmju vidējo tirgus cenu izvērtējuma metodiku pieļaujamās 

attiecināmās izmaksas ar paredzēto iekļauto darbu kompleksu ēkai ir 203.91 

EUR/m2 ar PVN, bet būvnieka SIA "PRO DEV" piedāvājums būvniecības 

darbiem, Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 43, DME0000082, ir 233.84 EUR/m2 ar 

PVN. 



4. Komisija secina, ka slēdzot līgumu ar SIA “PRO DEV”, 203 943 EUR no būvdarbu 

izmaksām jānovirza kā neattiecināmās izmaksas. 

5. Komisija secina, ka tāmē ir pozīcijas, kuras pasākuma ietvaros var neīstenot vai nomainīt 

tehnoloģijas nesamazinot/neietekmējot energoefektivitātes rādītājus, kas samazinās 

tāmes kopsummu. Komisija apspriež, ka jāveic energoaudita aprēķins, jo 2 gadu laikā 

mājas energoefektivitātes rādītāji varētu būt mainījušies.  

6. Komisija apspriež radušos situāciju un secina, ka konkrētā iepirkuma ietvaros nav 

juridiski iespējama finanšu saistību uzņemšanās par summu, kas pārsniedz 1 148 300.00 

EUR bez PVN, tādējādi iepirkums ir izbeidzams bez rezultāta un ir izsludināms atkārtots 

iepirkums, piemērojot atklāta konkursa iepirkuma procedūru. 

 

 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Pārtraukt iepirkumu „Atkārtots iepirkums - Energoefektivitātes paaugstināšana 

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pirmā ielā 43, Ādažos” (ID. Nr.: ĀN 2017/05), 

nepiešķirot līguma slēgšanas tiesības, jo pretendenta SIA “ProDev” iesniegtais finanšu 

piedāvājums ievērojami pārsniedz plānotās izmaksas, kā arī ir nepieciešams veikt 

būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā; 

2. Organizēt atkārtotu iepirkumu, piemērojot tam atklāta konkursa procedūru; 

3. S. Novicānei Lazdānei, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 37.panta trešo 

punktu, informēt visas ieinteresētās personas par pieņemto lēmumu; 

4. G. Neimanei Šmitei publicēt informāciju par pieņemto lēmumu IUB un ĀN mājaslapās; 

5. Uzdot S. Novicānei Lazdānei  precizēt iepirkuma nolikumu. 

 

Sēdi slēdz:  
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   _____________________ Juris Krūze 

 

Komisijas locekļi:    

     _____________________ Dzintars Kronbergs  

 

 

     _____________________ Jānis Neilands 

 

   

Pieaicinātās personas:   _____________________ Sarma Novicāne Lazdāne 

 

Komisijas sekretāre:    

     _____________________ Gunta Neimane - Šmite 

 

 


